
lanmıştır (Ankara 1983)_ Töre'ye ithaf et
tiği kitabın önsözünde Karadeniz. eserin 
hocasının çizdiği plana uygun olarak ha
zırlandığını söyleyerek kitabın özünü n Tö
re'ye ait olduğunu belirtmiştir. Ayrıca Ka
radeniz'in sahip olduğu çok zengin bir no
ta koleksiyonu 1984 yılında Süleymaniye 
Kütüphanesi'ne bağışlanmış. hayatta 
iken kendisinden temin edilen Abdülka
dir Töre koleksiyonundaki dini eserlerin 
bir kısmı, Türk Musikisi Klô.sikleri İlô.
hiler adıyla Kubbealtı Akademisi Kültür 
ve Sanat Vakfı tarafından beş cilt halin
de yayımlanmıştır (istanbu l 1984-1996). 

Ekrem Karadeniz. çeşitli yayın organla
rında neşredilen araştırma ve makalele
riyle de Türk mOsikisine hizmet etmiş bir 
sanatkardır. 1945-1950 yılları arasında 
Tanin ve Yeni Sabah gazeteleriyle Mu
siki Mecmuası, Türk Musikisi Dergisi, 
Türk Kültürü gibi yayınlarda Türk mOsi
kisi tarihi ve nazariyatıyla ilgili birçok ma
kalesi çık.ımış. bu çalışmalarında özellikle 
eşi Nefise Hanım onun en büyükyardım
cısı olmuştur. Bilhassa Türk Musikisi 
Dergisi'nde Mehmet Su ph i Ezgi, Muh
yiddin Erev ve Ekrem Karadeniz arasın
da Türk mOsikisi ses sistemi konusunda
ki yazışmalarda ( 1950) ileri sürülen fikir
ler mOsiki araştırmacıları tarafından 
mutlaka değerlendirilmelidir. Son zaman
larda unutulmaya yüz tutmuş n ecd-i hü
seynl makamını canlandırmadaki gayret
leriyle bilinen Karadeniz' in saz semaisi, 
sirto, şarkı ve ilahi formlarında kendi ifa
desine göre otuzayakın bestesi bulun
maktadır. Bestelediği ilk eser. "Gözü dün
ya mı görür aşık-ı dldar olanın" mısraı ile 
başlayan hüseynl şarkısıdır. 
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Oğuz boylarından biri. 

_j 

Kaşgarlı Mahmud (Xl. yüzy ıl) bu boyu 
listesinde Kara Bölük adıyla on ikinci sı
rada zikretmekte ve damgasının şeklini 
de vermektedir. 1206 yılında tamamla
nan Fahreddin Mübarek Şah'ın tarihin
deki Türk toplulukları listesinde Karaev
liler'in adı geçmez. Reşldüddin Fazlullah 
(XIV yüzyı lın başları) Kara Bölük'ü, Kara
ivii (>evli) şeklinde yazar ve damgasını da 
verir. Kayı, Bayat ve Alkaevli boyları ile 
ortak olarak ülüşlerinin "sağ karı yağrın" 
(sağ kürek kemiği) ve onkunlarının da şa
hin olduğunu bildirir. 

Vekayi'namelerde ve diğer eserlerde 
Karaevliler'in adı geçmez. XVI. yüzyıla ait 
tahrir defterlerinde de sadece Yeni il'e 
bağlı MOsacalu oymağının abaları arasın
da Karaevli adını taşıyan seksen altı vergi 
nüfuslu bir aba görülür. Aynı yüzyılda Ka
raevli adlı diğer bir oymak Ceyhun kıyısın
da ve Acıdeniz'e (Hazar denizi) yakın bir 

Karaferye'de 
xv. yüzyıla ait 
Orta Cami 
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yerde bulunmaktaydı. Fakat Şecere-i Te
ri'ıkime'de bu Karaevliler'in Kaşga Çura 
adlı birinden türediği. Kaşga Çura'nın da 
dışarıdan getirilmiş bir kölenin oğlu oldu
ğu söylenir. Günümüzde yarı göçebe ha
yatlarını henüz bırak.ımış veya bırakırnak 
üzere bulunan Toroslar'daki Yörükler ara
sında Karaevli adlı bazı küçük oymaklara 
rastlanmaktadır. Bununla beraber bura
ların asıl adlarının başka olduğu (mesela 
Karakoyun lu gibi) ve Karaevli adını son
radan aldıkları tesbit edilmiştir. 

Boyun adını taşıyan yer adlarıyla ilgili 
olarak tahrir defterlerinde ancakyedi kö
ye rastlanmıştır. Bunlardan dördü Bolu 
sancağının Onikidivan kazasında, ikisi 
Kastamonu dolaylarında bulunmaktadır. 
Bu durum. Karaevli boyundan kalabalık 
bir kümenin adı geçen yerlere yerleşmiş 
olduğunu göstermektedir. Bugün Türki
ye'de değişik bölgelerde on kadar Kara
evli adlı köy vardır. 

Karaevli boyu Reşldüddin'deki listede 
Kayı, Bayat gibi büyük boyların kardeşi 
olarak gösterilmiştir. Çorlu. Tekirdağı , 

Alanya, Maraş, Hamld, Teke. Sis sancağı . 

Sinop ve Niğde yörelerindeki Karaevliler'e 
ait arşiv kayıtları bulunmaktadır. Ancak 
bu gibi kayıtların son derece az olması , bu 
boyun başka adlar taşıyan o baları tara
fından temsil edilmesiyle açıklanabilir. 
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Yunan Makedonyası'nın güneyinde 
bugünkü adı 

Beroia (Veria) olan şehir. 

ı 

_j 

Selanik'in batısında Vermio dağının 
eteklerinde kurulmuştur. Selanik-Manas
tır (Bitola) demiryolu üzerindedir. Ayrıca 
Makedonya'dan Teselya'ya giden karayo
lu buradan geçer. Şehrin Yunanca isminin 
(Veria) eski Makedon krallarından Veres'in 
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kızına nisbetle konulduğu söylenir. Türkçe 
"Kara" sıfatının da şehri üç taraftan ku
şatan kara ormanlardan geldiği belirtilir. 
Buradan ilk defa milattan önce 432'de 
tarihçi Thucydides söz eder. Milattan ön
ce 279'da Kelt akınları sırasında sağlam 
duvarlarla çevrili bir kasaba özelliği taşı
yan Veria milattan önce 168'de Roma ha
kimiyetine girdi. Milattan sonra ilk yüzyı
lın ortalarında Aziz Paul ve Silas burada 
bulunan yahudilere Hıristiyanlığı tebliğe 
başladılar. İmparator Diokletianos za
manında (285-305) Makedonya'nın ikinci 
başşehri oldu. 

Bölge 905'te Arap akıniarına uğradı . 

Selanik' i de ele geçiren Araplar bölgeden 
pek çok kişiyi esir olarak beraberlerinde 
götürdüler. 908'de Bulgarlar'ın eline ge
çen şehir 1 001'de İmparator ll. Basileios 
tarafından tekrar alındı. Karaferye 1204-
1206 arasında Thessaloniki Frank Krallı

ğı'na dahildL Buraya 1206-1209 arasın
da Bulgar Despotu Strez, 121 S -1216 ·da 
da Epirus Despotu Theodoros Angelos 
hakim oldu. 1246'dan sonra Bizans impa
ratorluğunun bir parçası idi. XII I. yüzyılın 
ikinci yarısı ile XIV. yüzyılın ilk yarısında 
şehir gelişti. pek çok gösterişli kilise in
şa edildi. İmparator Kantakuzenos'un 
kroniğinde burası büyük ve kalabalık bir 
yer olarak geçer. 

1262'den sonra Bizanslılar şehre İstan
bul'a sığınan Selçuklu Sultanı ll. İzzeddin 
Keykavus'un oğullarını ve adamlarını yer
leştirdi. Yazıcızade Ali, ll. Murad döne
minde bu insanların torunlarının burada 
yaşadığını yazmaktadır. Yıldırım Bayezid 
de 1392'de artık hıristiyanlaşmış olan bu 
Türkler'in bir kısmını Zihne 1 Zelihovo'ya 
yerleştirdi ki bunların çocukları günü
müzde hala burada yaşamakta ve Türk
çe konuşmaktadırlar (bk. GAGAUZLAR). 

Karaferye 1347'de Sırp imparatoru Du
şan tarafından alındı. Şehri tahkim eden 
Duşan Rum nüfusunun bir kısmını bura
dan göndererek yerlerine Sırplar' ı yerleş
tirdi. Bu tedbirlere rağmen 13SO'de İm
parator Kantakuzenos kısa bir müddet de 
olsa şehri ele geçirebilmiştir. Daha son
raki yıllarda Türkler. Yunanlılar ve Sırplar 
buraya hakim olabilmek için mücadeleye 
giriştiler. 1371'deki Çirmen savaşına ka
dar Karaferye sembolik de olsa Sırp Kral
lığı'nın bir parçası olarak kaldı. Ancak de
vam eden savaşlar sırasında şehir gerile
di. 

Katib Çelebi. Neşrl, Aşıkpaşazade gibi 
Osmanlı kaynakları Karaferye'nin 775'te 
(1373-74) Lala Şahin Paşa tarafından fet-
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hedildiğini yazariarsa da çok erken olan 
bu tarihte ancak bir akın veya bir muha
sara olmuş olabilir. Teselya'daki Meteara 
manastırlarından birinde bulunan bir 
yazma eserde, eserin Türkler'in Verroia'
ya hakim oldukları 1385-86 yılında ta
mamlandığı şeklinde bir ifade mevcuttur. 
Diğer Yunan kaynakları ise şehrin Türk
ler tarafından alınmasının 8 Mayıs 1387'
de olduğunu yazar. 

Günümüz Yunan tarihçiliğine göre Ka
raferye. 1403'te Emir Süleyman'la Bi
zanslılar arasında yapılan bir anlaşma ile 
tekrar Bizanslılar'a verilmiş ve 1430'1arda 
nihai olarak Osmanlılar'ın eline geçmiş
tir. Ancak 859 (1455) tarihli Teselya'ya 
ait Osmanlı Tahrir Defteri Teselya'nın 
794'ten (1392) itibaren kesintisiz olarak 
Osmanlılar'ın elinde olduğunu açık bir 
şekilde belirtmektedir. Bununla birlikte 
Küçük Aya Yorgi Kilisesi'nde zihin karıştı

ran bir kitabeye göre Karaferye 9 Nisan 
1433'te alınmıştır. 

Öyle anlaşılıyor ki kasaba savaşla değil 
içeriden yardım ve destekle Osmanlılar'ın 
eline geçmiştir. Çünkü halkın durumun
da hiçbir değişiklik olmadığı gibi bütün 
kiliseler de hıristiyanlarda kalmıştı. XVI. 
yüzyıl Osmanlı tahrirleri burada yaşamış 
olan Kurtopul ailesinin mevcudiyetine 
vurgu yapmaktadır. 1 528'de on iki hane 
olarak belirtilen ailenin fetihler sırasında 
"yoldaşlık" statüsünde değerlendirildiği 
ve vergi imtiyazına sahip olduğu anlaşıl
maktadır. Aile bu imtiyazlı durumunu 
XVII. yüzyıl sonuna kadar korumuştur. 
Osmanlılar'ın şehre girdikleri yere bir ca
mi inşa edilerek Yola Geldi Camii denil
miştir. Bu isim daha sonra mahalle adı 
olarak XVI. yüzyıldan XX. yüzyıla kadar 
varlığını devam ettirmiştir. 

Osmanlılar Karaferye'ye müslüman 
Türk nüfusu iskan etmiş, özellikle eski 
Acropolis bölgesiyle eski şehrin sınır

ları dışına yerleşen bu nüfus zamanla 
kendi mahallelerini oluşturmuştur. Ca
miye çevrilen ilk kilise eski Metropolis Ki
lisesi'dir. Cami-i Atik veya Hüdavendigar 
Camii olarak anılan bu yapı bir Xl. yüzyıl 
eseridir. Camiye hayli yüksek ve silindirik 
bir minare ilave edilmiştir ve bu ilave 
günümüzde de büyük oranda mevcuttur 
( 1999) 935 (1528) tarihli tahrirde cami
nin avluları, hücreleri ve gelir elde etmek 
için dükkaniarının bulunduğu kayıtlıdır. 
Bazı XVII. yüzyıl vazife- h oran defterle
rinden bu dükkaniarın yeterli olmaması 
yüzünden Karaferye cizye gelirlerinden 
yüklü bir meblağın buraya aktanldığı an
laşılmaktadır. 

Tarihçi Neşrl. Yıldırım Bayezid'in Kara
ferye'de bir imaret yaptırdığını söylüyor
sa da diğer kaynaklarda bu bilgi mevcut 
değildir. Muhtemelen 927 (1521) yılında 
Kanuni Sultan Süleyman'ın yaptırdığı nü
fus tesbitine dayalı olan 1 528 tarihli tah
rirler, Karaferye'nin nüfusuyla ilgili ayrın
tılı bilgiler veren en eski Osmanlı kayıtla
ndır. Buna göre burada 234 müslüman, 
669 hıristiyan hanede yaklaşık 4200-4500 
nüfus mevcuttur. Bu tarihte henüzyahu
di mevcudiyeti görünmemektedir. Muh
temelen 950 (1543) yılına ait Tahrir Def
teri'nde ise (nr. 433) 295 müslüman, 677 
hıristiyan ve on bir.yahudi hane kayde
dilmiştir ki bu da 4600 civarında bir nü
fus demektir. 976 ( 1568) tarihli Tahrir 
Defteri (nr. 723) kasabanın nüfus yapı
sında ciddi değişiklikler olduğunu göste
rir. Buna göre 425 müslüman, 459 hıris
tiyan ve altı yahudi hane bulunmaktadır. 
Müslüman nüfusta artış . hıristiyanlarda 

ise azalma söz konusudur. Kayıtlardan, 
asgari 130 müslüman hanenin eski gayri 
müslim haneterin ihtida etmiş çocukları
na ait olduğu anlaşılmaktadır. Bu duru
ma göre kırkyıldan az bir sürede müslü
man nüfus. o/o 26'dan o/o 48'e çıkmıştır. 
Bu oran gelecek yüzyıllarda da yaklaşık 
böyle kalmıştır. Yahudi nüfusu da yavaş 
yavaş artarak mevcudiyetini korumuştur. 

1 528'de Karaferye'de bir cuma cami
si. yedi mescid, üç zaviye, üç hamam, iki 
muallimhane ve bir bedesten bulunuyor
du. Karaferye'nin en büyük tanisi Tuzcu 
Hacı Sinan Bey şehirde iki mescid, bir za
viye imaret. bir muallimhane. bir hamam 
ve bir bedesten inşa ettirmiştir. Oğlu Ba
yezid Çelebi de bir mektep ve bir mescid 
yaptırmıştır. Bu eserlerden günümüze 
sadece Tuzcu Sinan Mescidi'nin bir mih
rabı ile büyük hamam kalabilmiştir. Yu
nan arkeoloji dairesince kısmen restore 
edilmiş bulunan bu mihrap mescidin ol
dukça büyük, tek kubbeli bir eser oldu
ğuna işaret etmektedir. Evliya Çelebi ise 
kubbenin kurşunlakaplı olduğunu söy
ler. Eser XVI. yüzyılın ortalarında muhte
melen cuma namazı kılınabilir hale gel
miştir. 'Tlızcu Sinan Bey'in büyük harna
mı da yine restore edilmiş olarak ( !970) 

muhafaza edilmektedir. 

Karaferye XVI. yüzyılın sonu ile XVII. 
yüzyılın başlarında hayli gelişmiştir. Cizye 
defterlerinde de görüldüğü üzere özel
likle hıristiyan köylerinden şehre göç ya
şanmıştır. Ayrıca ticaret genişlem iş, teks
til alanında pamuk, yü n ve ipek mamulle
rinde üretim artışı gerçekleşmiştir. Çev
resinde buğday, arpa ve üzüm (şarap) ya-



nında önemli miktarda pirinç mahsulü 
elde ediliyordu. Et ve süt mamulleri üre
timindeki artış da önemliydi. 

Genel olarak ekonomik bakımdan müs
lümanlar hıristiyan ve yahudilere kıyasla 
daha iyi durumda idiler. Zira cizye öde
medikleri gibi başka fevkalade vergileri 
de yoktu. 1 029 ( 1620) tarihli Avarız Def
teri müslümanlara ait sekiz avarızhane 
kaydederken hıristiyanlarda bu rakam 
148 olarakyer almıştır. Şer'iyye sicillerine 
göre durumu iyi olan müslümanlar daha 
çok gayri menkule yatırım yapıyorlardı. 
Müslüman müteşebbisler özel olarak ve
ya para vakıfları kanallarıyla finans ala
nında da aktif durumda idiler. XVII. yüz
yılın ilk yarısında faaliyet gösteren en az 
11 O para vakfının ismi tahrirlerde kayıt
lıdır. Bunların en büyükleri Kadı Mehmed 
Efendi (60.000 akçe). Alaybeyzade Ahmed 
Bey (80 000 akçe). Bayezid Çelebi ( 100.000 
akçe) Zalm Mehmed Bey (157.000 akçe) 
ve Mehmed Bey ( 185.000 akçe) vakıfları
dır. Bunların yanında çok az sayıda hıris
tiyan ve yahudi banker bulunmaktaydı. 
Karaferye'deki yahudiler daha çok teks
til alanında çalışan zanaatkarlardı. 

XVII. yüzyılda Kati b Çelebi Karaferye'yi 
camileri, bahçeleri, hamamları ve çevre
sinde geniş pirinç tarlaları bulunan, du
varlarla çevrili olmayan bir şehir olarak 
tasvir etmektedir. 1668'de buraya gelen 
Evliya Çelebi'nin verileri daha da ayrıntı
lıdır. Evliya Çelebi on altı müslüman ve 
on beş hıristiyan mahallesinden bahseder 
ki bu bilgiler şer'iyye sicilleriyle mutaba
kat halindedir. Şehirdeki hıristiyan nüfus 
çoğunlukla Yunanlılar 'dan oluşmakta , az 
sayıda Bulgar ve Ulah da bulunmaktaydı. 
Evliya Çelebi çok az sayıda Sırp nüfusun-
dan da bahsetmektedir ki bunlar muh-

kan bulunmaktadır. Sinan Bey Bedesteni 
altı kubbe ile örtülü büyük bir çarşıdır. 
Ahi Türbesi (Ben li Hasan) önemli bir zi
yaret yeri dir. Karaferye'den pek çok şair, 
sanatkar yetişmiştir. Bunlar arasında Ha
veri ilk akla gelen dir. Hasan Baba-i Rumi. 
ll. Bayezid döneminde yaşamış ve Hurufı 
görüşleriyle tanınmış bir sufıdir. Osmanlı 
belgeleri XVII. yüzyılda Karaferye'de Meh
med Bey Medresesi bulunduğunu da bil
dirmektedir. Aynı yüzyılda bir diğer yük
sek eğitim müessesesi, bölge ayanların
dan Eminzade el-Hac Ahmed tarafından 
yaptırılmıştır. Eminzade, medresesinin 
yanına Medrese Camii olarak bilinen kub
beli bir cami de inşa ettirmiştir (BA, Cev
det-Evkaf, nr. 20544) 

XV!ll. yüzyılın sonlarında Felix de Beou
jour Karaferye'de 8000 kişinin yaşadığını 
yazmıştır. XIX. yüzyılda gel i şmenin de
vam ettiği görülmektedir. William Martin 
Leake, 1810-1811 'de 1200'ü Yunan 2000 
ailenin yaşadığı Karaferye'nin Yunanis
tan'ın en iyi kasabası olduğunu belirtmiş
tir. 1820'lerdeki Yunan ihtilali sırasında 
Mora'dan göçlerle Karaferye'nin müslü
man nüfusunda ciddi bir artış oldu. 1862'
de çıkan bir yangın şehrin büyük bölümü
nü tahrip etti, mevcutyetmiş iki kilisenin 
yirmi kadarı tamamen yıkıldı. 

XX. yüzyılın başlarında Adolf Struck, 
Karaferye'nin tarım ürünleri ve hayvan
cılık ticaretiyle tekstil açılarından önemini 
hala korumakta olduğunu tesbit etmiş
tir. Bu sırada şehirde bulunan 2800 ha
nede 5500'ü müslüman, 5000'i Yunan, 
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2000'i U lah , 800'ü müslüman Çingene ve 
600'ü yahudi olan yaklaşık 13.900 nüfus 
mevcuttu. 1324 (1906) tarihli Selônik 
Vilayeti Salnamesi Karaferye'nin otuz 
iki mahalleye bölündüğünü, 2131 hane
de 14.000 kadar nüfusun bulunduğunu, 
on dokuz cami ve mescid, dört tekke, üç 
medrese, altmış kilise olduğunu kaydet
miştir. Karaferye'de ayrıca iki rüşdiye ve 
yedi ibtidal mektep bulunuyordu. 

Balkan savaşları sırasında Yunan or
dusu şehre hakim oldu ( 16 Ekim 1912). 
müslüman nüfusun bir kısmı bu sırada, 
diğerleri de ( 4000 civarı) Lozan Antiaş
ması'ndan sonra bölgeyi terketti. Onla
rın yerine 5690 Rum nüfus Anadolu'dan 
buraya göç etti. 1 928'de Karaferye'de ne
redeyse tamamı Yunan olan 14.589 kişi ya
şamaktaydı. Karafeıye yahudileri de 1941-
1 945 Alman işgali sırasında dağıldılar. 

1 960'tan sonra şehir oldukça genişledi 
ve modern bir çehre kazandı. Yunan Or
todoks piskoposluğunun bu lunduğu şe

hir tekstil sanayii; tahıl, sebze ve meyve 
üretimi bakımından gelişmiştir. 1 991 'de 
nüfusu 37.858 idi. XIX. yüzyılın Osmanlı 
formları taşıyan zengin malikanelerinden 
sadece birkaç tanesi mevcudiyetini ko
rumaktadır. Osmanlı kasabasından hala 
muhafaza edilmekte olan tek kısım kale 
kalıntılarının hemen altında bulunan ya
hudi mahallesidir ve günümüzde resto
re edilmektedir ( 1999) xvııı. yüzyıla ait 
Medrese Camii iyi durumdadır. XV. yüz
yıla ait kubbeli Orta Cami ise restore edil
meyi beklemektedir. 

temelen XIV. yüzyılda gelmiş olmalıd ı r. Karaferve"de XVII I. yüzyıla ait Medrese Camii ve kubbesinin içinden bir görünüş 

Küçük yahudi cemaatinin bir kısmını Se
lanik'ten gelenler, diğer kısmını 1453'te 
fetihten sonra istanbul'dan gönderilen
ler teşkil etmekteydi. Kar afer'Ye'de ayrıca 
müslüman Çingene aileleri de yaşamak

taydı. Evliya Çelebi on altı cami kaydet
miştir. Bunlardan I. Murad Camii , Musa 
Çelebi Camii (Yıldırım Bayezid'in oğlu) ve 
Kazancılar Camii kiliseden çevrilmiştir. 
Tahrir kayıtlarında Musa Çelebi Camii 
adıyla bir bilgi bulunmamaktadır. Ancak 
bunun diğer adının Baba Tekke Camii ol
duğu söylenebilir. Zira Baba Tekke Camii 
de kiliseden çevrilmedir. Evliya Çelebi ay
rıca Müftü, Mahmud Efendi. Emir Çele
bi. Çelebi Sinan Bey ve Mehmed Bey ca
milerinin adını vermektedir. Diğerleri ise 
mahalle mescidleridir. Şehirde 600 dük-
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Iii MACHIEL K IEL -ELENI GARA 

ı KARAR, Bedreddin 
ı 

( ~f;Jf 0-!~f;..\;) 

Bedrü~?in Muhammed b. Yahya 
b. Omer el-Karafi el-Mısri 

(ö. 1008/1600) 

L 
Maliki fakibi ve biyografi yazarı. 

_j 

27 Ramazan 939'da (22 Nisan 1533) Ka
hire'nin Karare semtinde doğdu. Anne ve 
baba tarafından birçok alim yetiştiren bir 
aileye mensuptur. İlkeğitimini babasın
dan aldıktan sonra Zeyn b. Ahmed el-Ciz1, 
Abdurrahman b. Ali el-Uchı1r1, Muham
med b. Ahmed el-Feyşl, Abdurrahman 
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b. Muhammed et-Tacı1r1. Necmeddin el
Gayt1, Cemaleddin Yusuf b. Zekeriyya. 
Ebı1 Abdullah b. Ebü's-Safa el-Bekrl gibi 
alimierin derslerine katıldı . Öğrenimini 
tamamlamasının ardından yaklaşık on ye
di yaşlarında iken başladığı kadılık göre
vini elli yıl sürdürerek Mısır'ın en meşhur 
kadılarından biri oldu . Bu süre zarfında 
birçok talebe yetiştirdiği kesin olmakla 
birlikte kaynaklarda bunlardan söz edil
memekte, Sa'dller Hükümdan Ahmed el
Mansı1r'un ondan iCazet aldığı belirtil
mektedir (Selavl, V, ı ı 5- ı 16). Muhibbl. Ka
raft' nin Kahire'de 22 Ramazan 1 DOS'de 
(6 Nisan 1600). Ahmed Baba et-Tinbüktl 
ise 1 009 ( 1600-1601) yılında vefat ettiği
ni söyler. 

Eserleri. 1. Tevşif}.u'd-Dibô.c ve J:ıilye
tü'l-ibtihô.c. İbn Ferhı1n'un Maliki alim
lerinin biyografisine dair ed-Dibô.cü'l
müz;heb adlı eserinin zeyli olup aynı za
manda Ahmed Baba et-Tinbükti'ye ait 
Neylü'l-ibtihô.c bi-tatrizi'd-Dibdc isimli 
diğer zeylin de önemli kaynaklarından bi
ridir (bk. ed-DIBACÜ'I-MÜZHEB). Eser Ah
med eş-Şüteyvl tarafından yayımlanmış
tır (Beyrut 1403/1983). Z. el-Kavlü'l-me'
nus bi-taJ:ıriri ma ti'I-Kamus. F1rı1zaba
di'nin el-Kamusü '1-muf:ıit'i üzerine ya
zılan bir haşiyedir (Bul ak ı 30 ı). 3. ed
Dürretü'l-müniie ii'l-ierô.g 'ani'l-va?i
ie (nşr. Ahmed eş-Şüteyvl, ei-Hayiltü's-se
kafiyye, VII!! 4-15 !Tunus]. s. ı39- 1 56). 4. 

el-İbô.ne ii şıJ:ıJ:ıati islsatı mô.lem yecib 
mine'l-hi<;iô.ne (nşr YahyaAhmed el-Cer
dl. Medine ı414/ı994). 5. Mecmu'atü re
sa'il. Tunus'ta el-Mektebetü'l-Ahmediy
ye'de (nr. ı4680) bulunan bu mecmuanın 
içerisinde son iki eseri e birlikte el-Cevô.
hirü'l-müntesire (müneşşere) ii hibe
ti's-seyyid li-ümmi'l-veled ve'l-müdeb
bere, İJ:ıkô.mü't-taf:ılsils ii aJ:ıkdmi't-ta'
li]s, ed-Dürerü 'n-neiô.'is ii şe'ni'l-kenô.
yis adlı risilleler yer almaktadır. 6. Şere

iü'l-bedr bi-ziyô.'i leyleti'l-Jsadr (Süley
maniye Ktp., Esad Efendi, nr. 3582, vr. 22-

48; TSMK, lll. Ahmed, nr. 545). 

Bunların yanında Karafi'nin bazı risale
lerinin yazmaları günümüze ulaşmış olup 
(Brockelmann. GAL, II, 41 1-412; Suppl., 
Il, 436; TevşrJ:ıu 'd-Dfbac, neşredenin giri
şi, s. 18-20) Şerf:ıu'l-Muvatta', Şerf:ıu 

Mu{J.taşan İbni'l-lfô.cib, Şerf:ıu Mu{J. 
taşan If alil ('Ata'ü'l-celfl fi Şerf:ıi Mul]ta
şari'ş-Şeyl] fjalfl), Şerf:ıu't-Tehz;ib, Beh
cetü'n-nüius beyne'ş-Şıf:ıô.J:ı ve'l-Ka
mus ve et-Taf:ırirü'l-ierid ii taf:ı]si]si't
tev]sid ve't-te'kid adlı eserleri de kay
naklarda zikredilmektedir. 
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li] FERHAT KoCA 

L 

KARAI:f, Şehiibeddin 
( ~f}ilf 0-!~' y~ ) 

Ebü'l-Abbas Şihabüddin Ahmed b. İdris 
b. Abdirrahman el-Mısri el-Karafi 

(ö. 684/1285) 

Maliki fakibi ve usUl-i fıkıh alimi. 
_j 

el-'İ]sdü'l-man?ılm adlı eserinde biz
zat kendisinin bildirdiğine göre 626 (1229) 
yılında doğdu (Sagir b. Abdüsselilm el-Ve
k1!1, ı. 144). Bu tarih. birçok biyografi ya
zarından farklı olarak Kiltib Çelebi tara
fından doğru tesbit edilmiştir (Keşfü'?
?Unün, ll, ı ı53). Karilfi aslen Mağrib'deki 
Sanhace kabilesinden olup ailesi oradan 
Mısır'a gelerekyerleşti ve kendisi Mısır'

da Behnesa bölgesinde Sus'un (BOş) bir 
köyünde doğdu. İbn Tağrlberdl, bu köyün 
adını Behebşlm şeklinde vermekte ve Be
hebşlml nisbesinin buradan geldiğini söy
lemektedir ( el-Menhelü'ş-şafi, I, 233-234). 

İbn Ferhı1n ise anlamını bilmediğini belir
terek bu nisbeyi Behfeşlml diye vermek
tedir (ed-Dfbacü'l-mü?heb, ı. 239). Kara
fi nisbesi, kendisinin bildirdiğine göre 
Meafir kabilesinin bir kolu olan Karare'ye 
mensubiyetinden dolayı değil, bu sülale
nin yerleşmesi sebebiyle Mısır'da bu isim
le anılan yerde kısa bir müddet bulundu
ğu için verilmiştir (Sagir b. Abdüsselam 
el-Vekili, 1, 144) 

Karafi, doğduğu köyde Kur'an'ı ezber
ledikten sonra ilimtahsiliiçin on-on bir 
yaşlarında iken Kahire'ye gitti ve Sahibiy
ye Medresesi'nde öğrenim gördü. Hocala
rı arasında Cemaleddin İbnü'l-Hacib, Şern
seddin Hüsrevşahl, izzeddin b. Abdüsse
lam. Şemseddin Muhammed b. İbrahim 
el-Makdisl ve Muhammed b. İ m ran eş-


